
सहकायी नभूना गाॉउ (स्थाऩना, सञ्चारन य व्मवस्थाऩन) ववधध, २०७७ 

भाननीम भन्त्रीस्तयफाट धभधत 2077207226 भा स्वीकृत 

प्रस्तावना:  
बधूभ व्मवस्था, कृवष तथा सहकायी भन्त्रारमको आ.व. २०७७।७८ को फावषिक स्वीकृत कामिक्रभ अन्त्तगित 
सहकायी नभूना गाॉउ स्थाऩना कामिक्रभराई प्रबावकायी रुऩभा सञ्चारन य कामािन्त्वमन गनिका रागी बधूभ 
व्मवस्था, कृवष तथा सहकायी भन्त्रारमरे देहामको कामि सॊचारन ववधध स्वीकृत गयी रागू गयेको छ। 

 

 

ऩरयच्छेद–१  

प्रायम्भबक 

१. सॊम्ऺप्त नाभ य प्रायभब् (१) मो कामिववधधको नाभ “सहकायी नभूना गाॉउ (स्थाऩना, सञ्चारन य 
व्मवस्थाऩन) ववधध, २०७७”  यहेको छ ।  

(२) मो कामिववधध तरुुन्त्त प्रायभब हनुेछ ।  

२. ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसॊगरे अको अथि नरागेभा मस कामिववधधभा्,- 
(क)  “सहकायी सॊस्था” बन्नारे सहकायी नभूना गाॉउ स्थाऩना य सञ्चारन हनुे ऺेरका सहकायी 

सॊस्था सभझन ुऩछि । 

(ख)  “सहकायी खेती” बन्नारे सॊस्थारे फहवुवषिम रुऩभा बधूभको व्मवस्था गयी आफ्ना 
सदस्महरुराईप्रत्मऺ सॊग्रन गयाएय साभूवहक वा व्मम्िगत जोम्खभभा सॊचारन गने 
खेतीऩाती सभझन ु ऩछि य सो शव्दरे त्मसयी साभूवहक जोम्खभभा गरयने ऩशऩुारन, 
भाछाऩारन, येशभखेती, भौयीऩारन कुखयुाऩारन जस्ता व्मवसामराई सभेत जनाउॉछ। 

(ग)  “नभूना गाउॉ” बन्नारे दपा 4 भा उल्रेम्खत  भाऩदण्ड ऩयुा गयेको गाउॉ सभझन ुऩछि । 

(घ)  “कामिक्रभ” बन्नारे नभूना गाउॉ तोवकएको ऺेरभा सञ्चारन हनुे होभस्टे, चभेना गहृ, कोसेरी 
गहृ, सहकायी खेती, नगदेफारी, कृवषजन्त्म तथा ऩशऩुन्त्छीजन्त्म वस्तहुरुको उत्ऩादन, प्रशोधन 
तथा फजारयकयण एवॊ सास्कृधतक एवॊ साभाम्जक सदबाव ववकासका राधग सञ्चारन गरयन े
वक्रमाकराऩ सभझन ुऩछि ।  

(ङ)  “भन्त्रारम” बन्नारे प्रदेश सयकायको बधूभ व्मफस्था कृवष तथा सहकायी भन्त्रारम सभझन ु
ऩछि । 

(च) “प्रदेश” बन्नारे रमु्भफनी प्रदेशराई सभझन ुऩछि । 

३. उद्दशे्म: सहकायी नभूना गाउॉ स्थाऩना तथा सञ्चारन गनुिको उद्देश्म देहाम फभोम्जभ हनुेछ: 
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(क) सहकायी भापि त नभूना गाउॉको स्थाऩना य सञ्चारन गयी योजगायी धसजिना गदै गरयफी 
न्त्मूधनकयणभा टेवा ऩरु् माउन े

(ख) सहकायी भापि त ्कृवष तथा कृवषजन्त्म उऩज य ऩश ुतथा ऩशजुन्त्म फस्तकुो उत्ऩादन, प्रशोधन  
य फजायीकयणभा टेवा ऩमुािउन,े 

(ग)  प्रधतस्ऩधाित्भक ऺभताको ववृि गयी उत्ऩादन  तथा उत्ऩादकत्व वृविका राधग  उत्प्ररेयत 
गने, 

(घ) स्थानीम तथा स्वदेशी उत्ऩाददत फस्तकुो फजायीकयण गयी कृवषजन्त्म एवभ ् ऩशजुन्त्म 
फस्तहुरुको आमात प्रधतस्थाऩन गने। 

(ङ) म्शऺा, स्वास््म रगामत साभाम्जक सेवाका ऺेर तथा होभस्टे, ऩमािऩमिटन ऺेरको ववकासभा 
जोड ददने ।  

ऩरयच्छेद–२ 

भाऩदण्ड तथा कामिक्रभ सञ्चारन सभफन्त्धी व्मवस्था 
 

४. नभूना गाउॉका भाऩदण्ड: (१) भन्त्रारमरे म्जल्राधबरका गाउॉहरु भध्मे उऩमुिि गाउॉको छनौट गयी 
सहकायी नभूना गाउॉको घोषणा गनि सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ घोषणा गरयने सहकायी नभूना गाउॉ छनौटका भाऩदण्ड देहाम फभोम्जभ 

हनुेछन।् 

(क) घना वस्ती बई बौगोधरक रुऩभा उऩमिु ऺेरभा यहेको, 
(ख)  आधथिक, साभाम्जक, साॉस्कृधतक तथा ऐधतहाधसक भहत्व फोकेको ऺेर, 
(ग) साभाम्जक रुऩभा साभूवहक बावना बएका ब्मम्िहरुको फसोफास बएको ऺरे, 
(घ) कृवष तथा ऩशजुन्त्म उत्ऩादनको ऩमािप्त सभबावना बएका ऺेर, 
(ङ) प्राकृधतक सभऩदा एवॊ सनु्त्दयता बई ऩमिटकीम ऺेरको रुऩभा ववकास गनि सवकने ऺेर, 
(च) स्वच्छ खानेऩानी, ववजरुी, टेधरपोन, ईन्त्टयनेट, फाटोघाटो जस्ता न्त्मूनतभ बौधतक ऩूवािधाय 
उऩरब्ध बएको वा हनु सक्न ेऺेर, 

(छ) दीघिकारीन राब हाधसर गने सभबावना फोकेको ऺेर, 
(ज) सयसपाई एवॊ वातावयणीम दृविरे प्रदषुण यवहत ऺेर, 
(झ) भवहरा नतेतृ्विाया सञ्चारन बैयहेको ऺेर य 

(ञ) अन्त्म उऩमिु आधायहरु । 



3 
 

(३) उऩदपा (२) फभोम्जभका आधायहरुभा भन्त्रारमरे आवश्मकता अनसुाय थऩघट य हेयपेय गनि 

सक्नेछ । 

५. सहकायी नभूना गाउॉकामिक्रभ सञ्चारन प्रवक्रमा् (१) सहकायी नभूना गाउॉ छनौट बई घोषणा बएको 
ऺेरभा दपा 6 भा उल्रेख बए फभोम्जभका कामिक्रभहरु सञ्चारन गनि सवकनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ सहकायी नभूना गाउॉ ऺेरभा सञ्चारन गरयन ेकामिक्रभको सञ्चारन भन्त्रारमरे   

गनि2 गयाउन सक्नछे । 

(३) उऩदपा (२) फभोम्जभको कामिक्रभ सञ्चारन गनिको रागी भन्त्रारमरे अनसूुची-१ फभोम्जभको 

ढाॉचाभा ३० ददनको सूचना प्रकाशन गनुिऩनेछ । 

(४) नभूना गाउॉ सञ्चारन गनि प्रायम्भबक रुऩभा छनौट बएका तोवकएका गाउॉधबर ऩने सहकायी सॊस्थावाट 

दपा 6 फभोम्जभका कामिक्रभहरु सञ्चारन गनि अनसूुची-२ फभोम्जभको ढाॉचाभा इच्छुक सहकायी 

सॊस्थारे प्रस्ताव ऩेश गनि सक्नेछन ्। 

(५) उऩदपा (4) फभोम्जभ प्रस्ताव ऩेश गने सहकायी सॊस्थारे प्रस्ताव साथ अनसूुची-३ फभोम्जभको 

ढाॉचाभा कामिक्रभको वववयण ऩेश गनुि ऩनेछ । 

(६) ऩेश बएको प्रस्तावहरुको अनसूुची-४ फभोम्जभको प्रायम्भबक जाॉचसूचीको आधायभा प्रायम्भबक छानववन 

गनुिऩनेछ । 

(७) उऩदपा (6) फभोम्जभ छानववन गदाि जाॉचसूची भध्मे कुनैभा असपर बएको ऩाईएभा त्मस्तो प्रस्ताव 

स्वीकृत नहनुे ब्महोयाको जानकायी सभफम्न्त्धत सॊस्थाराई गयाउन ुऩनेछ । 

(८) उऩदपा (7) फभोम्जभ प्रायम्भबक जाॉचसूचीभा सपर बएका प्रस्तावहरुको ऩमािप्त आधाय, सभबाव्मता य 

प्राववधधकको ऩयाभशिभा प्राप्त प्रस्तावहरु भध्मे सफैबन्त्दा उत्तभ प्रस्ताव छनौट गनि अनसूुची-५ 

फभोम्जभको भूल्माङ्कन प्रवक्रमा ऩूया गयी सफैबन्त्दा फढी अॊक प्राप्त गने प्रस्ताव स्वीकृत गरयनेछ । 

(९) प्रस्ताव स्वीकृत बएऩधछ कामािरमरे अनसूुची-६ भा तोवकएको ढाॉचाभा सभझौता गरय कामि सञ्चारन 

गनि सभफम्न्त्धत सॊस्थाराई कामािदेश ददनेछ ।  
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(१०) भन्त्रारमरे कामि सञ्चारन गनि सभझौता गदाि कामिक्रभको प्रकृधतको आधायभा आवश्मक शतिहरु 

धनधाियण गरय तोक्न सक्नछे । 

(११) सहकायी नभूना गाउॉ ऺेरभा सञ्चारन हनु ेकामिक्रभभा ऩवहरो वषि भन्त्रारमरे ८० प्रधतशत, दोस्रो 

वषि ५० प्रधतशत य तेस्रो वषि 30 प्रधतशत अनदुान यकभ ऩरयमोजना प्रस्तावभा आधारयत बएय 

उऩरब्ध गयाईनेछ।   

(१२) सहकायी नभूना गाउॉ सञ्चारन हनुे स्थानभा सहबागी हनुे सहकायीहरु भध्मेफाट नभूना गाउॉ 

सन्त्चारक सधभधत गठन गनुिऩनेछ । 

(१3) सञ्चारक सधभधतरे कामिक्रभ सञ्चारनका राधग ववषमगत उऩसधभधत गठन गनि सक्नेछ । 

(१4) सहकायी नभूना गाउॉ धबर सञ्चारन हनुे कामिक्रभको धनभािण, सञ्चारन, ब्मवस्थाऩन, उत्ऩादन, 

फजायीकयण जस्ता ववधबन्न वक्रमाकराऩहरु सञ्चारनगदाि सभबव बए सभभ स्थानीम स्रोत, साधन, सीऩ, 

ऺभता, जनशम्िको प्रमोग गनुिऩनेछ। 

(१5) कृवष धसॊचाई, कृवष सडक तथा कृवष ऩूवािधाय तथा अन्त्म धनभािण सभफन्त्धीकामिक्रभ सञ्चारन गदाि 

भन्त्रारमको ऩूवि स्वीकृधत धफना डोजय, रोडय, स्काबेटय जस्ता बायी उऩकयणहरु प्रमोग गनि 

ऩाइनेछैन।  

(१6) कामिक्रभ सञ्चारन गनुिऩूवि सहकायी नभूना गाउॉ ऺेरधबर ऩने सदस्म तथा कृषकहरुको सहबाधगताभा 

धनणिम अनसुाय नभूना गाउॉ ऺेरधबर सञ्चारन गरयने कामिक्रभहरुको प्राथधभकताक्रभ धनधाियण 

गनुिऩनेछ। 

(१7) प्राथधभकताक्रभ धनधाियण गदाि भवहरा, दधरत, उत्ऩीडन, धसभान्त्तकृत सभदुाम, बौगोधरक रुऩरे दगुिभ 

ऺेर, आधथिक, साभाम्जक, ऩवुािधाय ववकासका दृविरे ऩछाडी ऩयेको सभदुामराई प्राथधभकता 

ददनऩुनेछ। 

(१8) सहकायी नभूना गाउॉ ऺेरधबर उत्ऩादन हनु े कृवषजन्त्म वस्तहुरुको फजारयकयणका रागी सञ्चारक 

सधभधतरे एक फजाय ब्मवस्थाऩन सधभधत फनाउन ु ऩनेछ ।उि सधभधतरे कृषकरे उत्ऩादन गयेको 
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वस्त ुतथा उऩजहरु सॊकरन, प्रशोधन एवॊ प्माकेम्जङ गने ब्मवस्था धभराई आवश्मक ऩयेभा स्थानीम 

ब्राण्ड सभेत ददन सक्नेछ । 

 तय, मसयी ब्राण्ड नाभ याख्न ुऩयेको खण्डभा सॊस्थारे मस सभफन्त्धभा अन्त्म कुनै धनकामफाट स्वीकृत 

धरनऩुने ब्मवस्था बएभा त्मस्तो स्वीकृती बन ेधरनऩुनेछ । 

(१9) अरग-अरग स्वाधभत्व बएका कभतीभा ऩाॉच घयधनीरे साभूवहक ब्मवस्थाऩन गरय साभदुावमक ग्राधभण 

होभस्टे सञ्चारन गनि सक्नेछन ्।सञ्चारन गनुिऩूवि आधायबतु भाऩदण्ड ऩयुा गयी प्रदेश उद्योग, ऩमिटन, 

वन तथा वातावयण भन्त्रारमरे तोकेको धनकामभा दताि गनुिऩनेछ ।  

(20) कृवषजन्त्म उद्योग सञ्चारन गनुिऩवुि सभफम्न्त्धत स्थानीम तहको धसपारयस, सञ्चारक सधभधतको धनणिम 

सॊरग्न गनुिऩनेछ । 

(२1) कृवषजन्त्म उद्योग सञ्चारन गदाि कभतीभा दशजना सहकायी नभूना गाउॉ ऺेरका स्थामी फाधसन्त्दा 

सम्भभधरत हनुऩुनेछ । 

६. सहकायी नभूना गाॉउभा सॊचारन गरयन े कामिक्रभहरु् सहकायी नभूना गाउॉभा देहाम फभोम्जभका 
कामिक्रभहरु सञ्चारन गनि सवकनेछ । 

(क) कृवष तथा ऩशऩुॊछी जन्त्म वस्तहुरुको उत्ऩादन, प्रशोधन, प्माकेम्जङ्ग तथा फजायीकयण सभफन्त्धी 
कामिक्रभ, 

(ख) सहकायीखेती सभफन्त्धी कामिक्रभ, 
(ग) साना घयेर ुतथा भझौरा उद्योगहरु स्थाऩना, सॊचारन य व्मफस्थाऩन गने सभफन्त्धी कामिक्रभ, 
(घ) वीउववजन उत्ऩादन तथा धफवक्रववतयण गनेसभफन्त्धी कामिक्रभ, 
(ङ) सहकायीभा आधारयत साभदुावमक ववद्यारम, अस्ऩतार, चभेना गहृ, ऩाकि , उद्यान, श्रोत केन्त्र, 

जरववद्यतु तथा साविजधनक सयोकायका भहत्वऩूणि सॊयचनासॊग सभफम्न्त्धत कामिक्रभ, 
(च) होभस्टे स्थाऩना सॊचारन तथा व्मफस्थाऩन सभफन्त्धी कामिक्रभ, 
(छ) सऩुथ भूल्मसहकायी ऩसरहरु, सॊकरन केन्त्र, हाटफजाय तथा कृवष य ऩशजुन्त्म वस्तहुरुको खरयद 

धफवक्र सभफन्त्धी कामिक्रभ, 
(ज) ऺभता ववकाससॊग सभफम्न्त्धत ताधरभ, गोष्ठी, प्रम्शऺण एवॊ जनचेतनाभूरक सूचना प्रकाशन, 

प्रशायणसॊग सभफम्न्त्धत कामिक्रभहरु य 
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(झ) आफ्नो ऺेरधबर कृवष धसॊचाई, कृवष सडक तथा कृवष ऩूवािधायहरुको धनभािण, सॊचारन तथा 
व्मफस्थाऩन गने सभफन्त्धी कामिक्रभहरु । 

(ञ) नभूना गाउॉ सञ्चारनको राधग नभूना गाउॉ सञ्चारन कामिववधी फनाई सञ्चारक सधभधतको व्मवस्था 
गयी गनुिऩनेछ ।  

ऩरयच्छेद–3 

सधभधत सभफन्त्धी ब्मवस्था 

७. धनदेशक सधभधतको गठन् (१) मस ववधध फभोम्जभ स्वीकृत कामिक्रभको सभफन्त्धभा आवश्मक धनदेशन एवॊ 
सभन्त्वमका राधग भन्त्रारमभा देहाम फभोम्जभ धनदेशन सधभधत यहनेछ् 

   (क) भन्त्री, बधूभ व्मफस्था कृवष तथा सहकायी भन्त्रारम        -सॊमोजक 

   (ख) सम्चव, उद्योग, ऩमिटन, फन तथा वातावयण भन्त्रारम            -सदस्म 

   (ग) सम्चव, साभाम्जक ववकास भन्त्रारम         -सदस्म 

   (घ) सम्चव, बधूभ व्मफस्था कृवष तथा सहकायी भन्त्रारम              -सदस्म 

   (ङ) प्रभखु, प्रशासन तथा सहकायी भहाशाखा          -सदस्म-सम्चव 

(२) सहकायी नभूना गाॉउ सॊचारन तथा व्मफस्थाऩनका आवश्मक नीधत तमाय गनि सक्नेछ । 

(3) कामिक्रभ व्मवस्थाऩन सधभधत य सहकायी नभूना गाउॉ छनौट सधभधतराई आवश्मक धनदेशन ददन 

सक्नेछ । 

८. कामिक्रभ व्मवस्थाऩन सधभधतको गठन: (1) मस ववधध फभोम्जभको कामिक्रभ सञ्चारनको राधग सहकायी 
गाउॉ छनौट सधभधतफाट भूल्माङ्कन बई प्राप्त प्रस्तावहरुको ऩनुयावरोकन गयी स्वीकृधतको राधग धसपारयस 
गनि देहाम फभोम्जभको कामिक्रभ व्मवस्थाऩन सधभधत गठन हनुेछ्- 

(क) सम्चव बधूभ व्मवस्था, कृवष तथा सहकायी भन्त्रारम अध्मऺ 

(ख) प्रभखु प्रशासन तथा सहकायी ववकास भहाशाखा सदस्म 
(ग) प्रभखु आधथिक प्रशासन शाखा सदस्म 

(घ) प्रभखु कानून तथा पैसरा कामािन्त्वमन शाखा सदस्म 

(ङ) प्रभखु सहकायी तथा गरयवी धनवायण शाखा सदस्म सम्चव 

(2) कामिक्रभ व्मवस्थाऩन सधभधतरे आवश्मकता अनसुाय कुनै ववऻ, ववशेषऻ वा ऩदाधधकायीराई 
सधभधतको फैठकभा आभन्त्रण गनि सक्नेछ। 

(3) कामिक्रभ व्मवस्थाऩन सधभधतको काभ, कतिव्म य अधधकाय देहाम फभोम्जभको हनुेछ्- 
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(क) सहकायी गाउॉ छनौट सधभधतफाट भूल्माङ्कन बई ऩेश बएका प्रस्तावहरु उऩय 
छरपर गयी औम्चत्मका आधायभा स्वीकृधतको राधग धसपारयस गने, 

(ख) प्रस्तावकहरुराई कामिक्रभको सभवन्त्धभा प्रस्ततुीकयणको राधग फोराउन 
सक्नेछ, 

(ग) कामिक्रभ कामािन्त्वमन गनि आवश्मक अन्त्म धनणिम गने। 

९. सहकायी नभूना गाॉउ छनौट सधभधतको गठन् सभवम्न्त्धत म्जल्राभा सहकायी नभूना गाॉउ छनौट गनिका 
राधग देहाम फभोम्जभको सधभधत यहनेछ:- 

(क) प्रभखु, म्जल्रा सभन्त्वम सधभती        सॊमोजक 
(ख) अध्मऺ, म्जल्रा सहकायी सॊघ       - सदस्म  
(ग) प्रभखु, कृवष ऻान केन्त्र        - सदस्म 
(ग) प्रभखु, बेटेरयनयी अस्ऩतार तथा ऩश ुसेवा ववऻ केन्त्र     - सदस्म 
(घ) कोष तथा रेखा धनमन्त्रक कामािरमको प्रधतधनधी     - सदस्म 
(ङ) मोजना अधधकृत वा कृवष ऻान केन्त्रको प्रभखुरे तोकेको अधधकृतस्तयको प्रधतधनधी- सदस्म सम्चव 
       

१०. सहकायी नभूना गाॉउ छनौट सधभधतको काभ, कतिव्म य अधधकाय् सहकायी नभूना गाॉउ छनौट सधभधतको 
काभ, कतिव्म य अधधकाय देहाम फभोम्जभ हनुछे् 

(क)  सयोकायवाराहरुसॉग सभन्त्वम य अन्त्तयवक्रमा गयी सहकायी नभूना गाॉउ सञ्चारन गनि मोग्म 

स्थानहरुको अध्ममन, अवरोकन गयी ऩवहचान गने,  

(ख) ऩवहचान गरयएका गाॉउहरुको प्राथधभकयण गने  

(ग) ऩवहचान बएका सहकायी नभूना गाॉउहरुको छनौटका आधाय, स्थानीम जनताका भाग य 

आवश्मकता ¸सभबाव्मका आधायभा छनौट गनि सक्नछे । छनौट गदाि आवश्मक अनसुाय 

ववषमगत ववशषेऻता धरन सक्नेछ । 

(घ) सहकायी नभूना गाउॉ सञ्चारन गनि उऩमिु गाउॉहरुको ऩवहचान गयी भन्त्रारमभा धसपारयस 

गने । 

 

 

ऩरयच्छेद-४ 

कामिक्रभ कामािन्त्वमन, अनगुभन भूल्माङ्कन तथा प्रधतवेदन सभफन्त्धी ब्मवस्था 
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११. वववयण साविजधनक गनुिऩने् (१) भन्त्रारमको फजेट तथा कामिक्रभफाट सञ्चाधरत कामिक्रभको 
सभफन्त्धभा कामिक्रभ सभफन्त्धी वववयण य खचिको वववयण कामिक्रभस्थर एवॊ सॊस्थाको कामािरमभा 
सविसाधायणको जानकायीको राधग प्रिसॊग ऩढ्न सवकन ेगरय सहकायी सॊस्थारेआफ्नो सूचना ऩाटीभा 
टाॉस गयी साविजधनक गनुिऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) वभोम्जभ साविजधनक गरयने वववयणभा कामिक्रभको स्वीकृत प्रस्ताव वभोम्जभ प्रदेश 

सयकायका साथै सॊस्थाको मोगदान य अद्यावधधक खचिका भहरहरु सभेत सभावेश गरय याख्न ु

ऩनेछ । 

१२. साधायणसबाराई जानकायी गयाउन ुऩने् मस ववधध वभोम्जभ अनदुान प्राप्त बए ऩधछ सहकायी सॊस्थारे 
रगतै वस्ने साधायण सबाभा सोको सभऩूणि वववयण सवहतकोजानकायी गयाउन ुऩनेछ। 

१३. असूर उऩय गरयने् - (१) मस ववधध फभोम्जभ साझेदायीभा कामि गने गरय प्राप्त यकभको सभफम्न्त्धत 
सहकायी सॊस्थारे आफ्नो खाताभा आभदानी फाॉधी जनु प्रमोजनको रागी प्राप्त बएको हो सोही 
प्रमोजनभा उऩमोग गनुिऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ गरयएको खचि तोवकएको ऺेर फाहेक अन्त्मर गरय दरुुऩमोग गरयएको 

धनयीऺण तथा अनगुभन गदाि ऩाईएभा त्मस्तो सॊस्थाका सञ्चारक तथा ऩदाधधकायीको 

घयघयानाफाट दरुुऩमोग बएको यकभ सयकायी फाॉकी सयह असरु उऩय गरय प्रचधरत कानून 

फभोम्जभ कायवाही गरयनेछ। 

१४. प्रधतवेदन ऩेश गनुिऩने् (१) सहकायी सॊस्थारे मस ववधध फभोम्जभ साझेदायीभा सञ्चारन गयेको 
कामिक्रभको प्रगधत वववयण प्रत्मेक चौभाधसक सभाप्त बएको सात ददन धबर कामािरम य भन्त्रारमभा 
ऩठाउन ुऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभको प्रधतवेदनभा कामिक्रभको प्रधतवेदन अवधधधबर बएको बौधतक तथा 

ववम्त्तम प्रगधत वववयण सभेत प्रि हनुे गरय ऩठाउने ब्मवस्था गनुिऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोम्जभको प्रधतवेदन कामिक्रभ सभऩन्न बए ऩश्चात बिुानी प्राप्त गनुि ऩूवि कामािरम 

य भन्त्रारमभा ऩेश गनुिऩनेछ । 

१५. स्वीकृत कामिक्रभ फभोम्जभको फजेट योक्का गनि सक्ने् (१) सञ्चाधरत नभूना गाउॉ कामिक्रभको अनगुभन 
गदाि सहकायी सॊस्थारे रागत साझेदायीभा कामिक्रभ सञ्चारन गनि प्राप्त गयेको यकभको सदऩुमोग 
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नगयेको वा सभझौता फभोम्जभको कुनै शति ऩारना गयेको नऩाईएभा अनगुभन प्रधतवेदनको 
धसपारयसको आधायभा भन्त्रारमरे भनाधसव सभम ददई देहाम फभोम्जभ गनि गयाउन सक्नेछ् 

(क) उऩमोग नगयेको यकभ वा खरयद बएको उऩकयणको उऩमोग गनि रगाउने,  

(ख)  अधयुो धनभािण कामि सूचारु गनि रगाउने, 

(ग) सभझौताभा उल्रेम्खत शति ऩारना नबएकोभा ऩारना गनि रगाउन े। 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ ददइएको सभमधबर सॊस्थारे आवश्मक सधुाय नगयेभा भन्त्रारमरे 

आवश्मक सधुाय गयेऩधछ पुकुवा हनुे गरय फाॉकी वकस्ताको बिुानी योक्का याख्न सक्नछे । 

१६. कारोसूचीभा याख्न सवकने्  (१) मस ववधध ववऩयीतको कामि गने सहकायी सॊस्थाराई भन्त्रारमरे 
कारोसूचीभा याख्न सक्नछे ।  

(२) उऩदपा (१) वभोम्जभ कारो सूचीभा ऩयेका सहकायी सॊस्थाराई मस ववधध वभोम्जभ आगाभी 

ऩाॉच वषिसभभ भन्त्रारमरे  कुनै ऩधन यकभ उऩरब्ध गयाउने छैन । 

१७. धनयीऺण तथा अनगुभन सभफन्त्धी ब्मवस्था् (१) भन्त्रारमरे आफ्नो स्वीकृत वावषिक कामिक्रभ अन्त्तगित 
सञ्चाधरत कामिक्रभहरुको जनुसकैु फेरा धनयीऺण तथा अनगुभन गनि सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ धनयीऺण तथा अनगुभनभा खवटएका कभिचायीराई सहमोग गनुि य ददएको 

धनदेशनको ऩारना गनुि सभफम्न्त्धत कामािरम य सहकायी सॊस्थाको दावमत्व हनुछे । 

ऩरयच्छेद-५ 

बिुानी य रेखाऩयीऺण सभफन्त्धी ब्मवस्था  

१८. बिुानी सभफन्त्धी ब्मवस्था् (१) मस ववधध फभोम्जभस्वीकृत वावषिक कामिक्रभ अनसुाय बएको काभको 
खचिको बिुानी देहाम फभोम्जभ फढीभा तीन वकस्ताभा उऩरब्ध गयाउन सवकनछे ।  

(क) सभझौता बई कामि शरुु बए ऩश्चात खचिको पाॉटवायी य धनभािण कामिको हकभा प्रथभ 

यधनङ्ग ववर प्राप्त बएऩधछ प्रथभ वकस्ता स्वरुऩ सभझौता फभोम्जभको वीस प्रधतशत 

यकभ, 
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(ख) खचिको पाॉटवायी य दोस्रो यधनङ्ग ववर प्राप्त बएऩधछ दोस्रो वकस्ता वाऩत सभझौता 

यकभको तीस प्रधतशत यकभ य  

(ग) कामिसभऩन्न बए ऩश्चात सभझौता फभोम्जभको फाॉकी ऩचास प्रधतशत यकभ । 

(२) अम्न्त्तभ वकस्ता बिुानी गनुिऩवुि कामािरमरे सभफम्न्त्धत सहकायी सॊस्थाफाट देहाम फभोम्जभको 
कागजात प्राप्त बए नबएको जाॉच गनुिऩदिछ । 

(क) कामि सभऩन्न बएको कूर यकभको वववयण, 

(ख) प्राववधधकफाट जाॉचऩास बएको कामिसभऩन्न प्रधतवेदन, 

(ग) कामिक्रभ सञ्चारन बएको सभवम्न्त्धत नगयऩाधरका वा गाउॉऩाधरका वा वडा कामािरमरे 

ददएको धसपारयस, 

(घ) सहकायी  सॊस्थाको सन्त्चारक सधभधतरे धनणिम गयी  धसपारयस गरयएको ऩर 

(ङ) सभफम्न्त्धत सॊस्थारे बिुानीको राधग सभफम्न्त्धत धनकामभा ददएको धनवेदन, 

(३) उऩदपा (२) फभोम्जभका कागजात प्राप्त बएऩधछ आवश्मक जाॉचवझु गरय सभफम्न्त्धत 
कामािरमको आधथिक प्रशासन शाखाको प्रभखुरे रेखा उत्तयदामी अधधकृत सभऺ ऩेश गनुिऩनेछ 
। 

(४) उऩदपा (३) फभोम्जभ कागजात ऩेश बएऩधछ रेखा उत्तयदामी अधधकृतरे बिुानीको रागी 
आदेश ददनेछ । 

(५) उऩदपा (४) फभोम्जभ आदेश प्राप्त बएऩधछ आधथिक प्रशासन शाखारे सभफम्न्त्धत सॊस्थाको 
नाभभा खचि रेखी एकाउन्त्टऩेमी चेक म्खची बिुानी ददने ब्मवस्था गनुिऩनेछ । 

१९. रेखा य रेखाऩयीऺण् (1) सहकायी सॊस्थारे मस ववधध फभोम्जभ साझेदायीभा काभ गने गयी प्राप्त 
गयेको यकभको वववयण प्रि देम्खन ेगयी प्रचधरत कानून फभोम्जभ तोवकएको ढाॉचाभा दोहोयो रेखा 
प्रणारीभा आधारयत से्रस्ता याख्नऩुनेछ ।मसयी याम्खएको शे्रस्ताको प्रभाम्णत छामाॉप्रधत आपूसॉग याखी 
सक्कर शे्रस्ता रेखाऩयीऺण प्रमोजनको राधग सभवम्न्त्धत कामािरमभा उऩरव्ध गयाउन ुऩनेछ ।  

(2) मस ववधध फभोम्जभ सहकायी सॊस्थारे साझेदायीभा गयेको काभको सन्त्दबिभा बएको खचिराई 
आफ्नो सॊस्थाको आमव्मम वववयणभा सभावेश गयी रेखाऩयीऺण गयाउॉदा आपूसॉग यहेको 
छामाॉप्रधत शे्रस्ता सभेतको ऩयीऺण गयाउन ुऩनेछ ।  
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(3) रेखाऩयीऺकफाट रेखाऩयीऺण बैसकेऩधछ सोको प्रधतवेदन सभफम्न्त्धत कामािरम य भन्त्रारमभा 
सभेत ददनऩुनेछ । 

 

 

 

 

ऩरयच्छेद-६ 

ववववध 

२०. स्थानीम तहसॉगको सभन्त्वम् (१) कामािरमरे आफ्नो ऺेराधधकायधबर मस ववधध वभोम्जभ स्वीकृत 
बएको रागत साझेदायीभा सञ्चारन हनु ेकामिक्रभ, सोको रागी छट्याईएको फजेट यकभ य प्रमोजन 
सभेत खोरी त्मस्तो सहमोग प्राप्त गने सॊस्थाहरुको वववयण सभवम्न्त्धत स्थानीम तहराई उऩरव्ध 
गयाउन ुऩनेछ । 

(२) सॊस्थारे दपा १७ फभोम्जभ कामािरमभा ऩेश गने प्रधतवेदनको एक प्रधत सभवम्न्त्धत स्थानीम 
तहभा सभेत ऩठाउन ुऩनेछ । 

(३) सभवम्न्त्धत स्थानीम तहरे उऩदपा (२) वभोम्जभ प्राप्त प्रधतवेदन सभेतका आधायभा सॊस्थारे 
सॊचारन गयेको कामिक्रभको धनमधभत अनगुभन य कामािन्त्वमनभा सभन्त्वम गनुि ऩनेछ । 

(४) सहमोग प्राप्त गने सॊस्थाहरुरे प्राप्त सहमोगवाट गयेका कामिहरु य सोको उऩरब्धी सभवन्त्धी 
वववयण वावषिक साधायण सबावाट अनभुोदन गयी सोको एक प्रधत सभवम्न्त्धत स्थानीम तहभा 
सभेत उऩरव्ध गयाउन ुऩनेछ । 

२१. प्रवििनात्भक कामिक्रभ सञ्चारन गनि सवकने्  (१) मस कामिववधधभा अन्त्मर जनुसकैु कुया रेम्खएको 
बएताऩधन प्रदेश सयकायको ववशेष प्राथधभकताको रम्ऺत कामिक्रभ अन्त्तगित ववधबन्न सहकायी 
सॊस्थाहरुराई सहमोग ऩगु्ने गरय प्रवििनात्भक कामिक्रभ सञ्चारन गनि सवकनेछ । 

(२) उऩदपा (१) वभोम्जभ प्रवििनात्भक कामिक्रभभा प्रदान गरयने यकभ य प्रमोजन स्वीकृत वावषिक 
कामिक्रभभा व्मवस्था बए वभोम्जभ हनुेछ ।  

(३) उऩदपा (१) वभोम्जभ प्रवििनात्भक कामिक्रभ सञ्चारन गनि प्रदान गरयन े यकभका सभवन्त्धभा 
अन्त्म व्मवस्था धनदेशन सधभधतरे तोके वभोम्जभ हनुेछ ।  
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२२. व्माख्मा गने अधधकाय् मस कामिववधधको कामािन्त्वमनको धसरधसराभा कुनै प्रावधानभा विववधा उत्ऩन्न 
बएभा कामिववधधको बावना य भभिको प्रधतकूर नहनु े गयी भन्त्रारमरे कामिववधधको व्माख्मा गयी 
आवश्मक आदेश जायी गनि सक्नेछ। 

२३. प्रचधरत कानून राग ुहनुे्  मस ववधध अनसुाय सभझौता फभोम्जभको फावषिक स्वीकृत कामिक्रभ सञ्चारन 
गने क्रभभा सभफम्न्त्धत सहकायी सॊस्थारे प्रचधरत प्रदेश कानूनको यीत ऩरु्मािइ कामि सभऩादन गनुि 
ऩनेछ। 

 

अनसूुची—१ 
रागत सहबाधगताभा कामिक्रभ सञ्चारन गनि सहकायी सॊस्थाहरुको राधग प्रस्ताव आव्हानको सूचना 

(दपा ५ को उऩदपा (3) सॉग सभफम्न्त्धत) 
 

सूचना ।       सूचना ।।       सूचना ।।। 
मस ...........................................................को आधथिक वषि.............. को वावषिक स्वीकृत कामिक्रभ 
अनसुाय .............................रागत सहबाधगताभा कामि सभऩादन गनि  यकभ उऩरब्ध गयाउने कामिक्रभ 
यहेको हुॉदा ...................म्जल्राका इच्छुक सहकायी सॊस्थाफाट दयखास्त आव्हानको राधग मो सूचना 
प्रकाम्शत गरयएको छ ।मो सूचना प्रथभ ऩटक प्रकाशन बएको 
धभधतरे..............ददनधबर...............................भा तऩधसर अनसुायका कागजातहरु सॊरग्न गरय तोवकएको 
ढाॉचाभा प्रस्ताव ऩेश गनि मो सूचना जारय गरयएको छ। 

 थऩ जानकायीका राधग....................................कामािरमहरुभा सभऩकि  गनि सवकनेछ । 
प्रस्तावसाथ सॊरग्न गनुिऩने आवश्मक कागजातहरु 
(क) सॊस्था दताि प्रभाणऩरको प्रधतधरऩी, 
(ख) सॊस्थाको ववधनमभको प्रधतधरऩी, 
(ग) रेखाऩयीऺण प्रधतवेदनको प्रधतधरऩी, 
(घ) कय चिुाको प्रभाणऩरको प्रधतधरऩी, 
(ङ) आमोजनाको प्रस्ताव, 
(च) साधायण सबा वा सञ्चारक सधभधतफाट आमोजना सञ्चारन गने धनणिम गयेको धनणिमको प्रधतधरऩी, 
(छ) सञ्चारक सधभधतको ऩदाधधकायीको नाभ, ठेगाना य सभऩकि  टेधरपोन, भोवाईर नभवय खरेुको वववयण, 
(ज) धनभािणसॉग सभफम्न्त्धत कामिक्रभको हकभा सॊस्थाको आफ्नो नाभभा यहेको जग्गाधनी ऩजुािको प्रधतधरऩी , 
(झ) अस्थामी प्रकृधतका सॊयचनाहरु धनभािणको हकभा २० फषि सभभका रागी  बाडा वा धरजभा धरएको 
जग्गाको जग्गाधनी प्रभाण ऩजुािको प्रधतधरऩी,  

(ञ) कयायनाभा वा सभझौताको प्रधतधरऩी,  

(ट) अनसूुची-२ फभोम्जभ आमोजनाको वववयण, 
(ठ) आमोजनाभा सॊस्थाको तपि फाट गनुिऩने रगानीको सधुनम्श्चतता बएको  ऩर। 
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अनसूुची-२ 
प्रस्तावको ढाॉचा 

(दपा ५ को उऩदपा (4) सॉग सभफम्न्त्धत) 
 

श्री कामािरम प्रभखु ज्मू, 

 

……………………………भन्त्रारम2कामािरम2केन्त्र 

 

ववषम् रागत सहबागीताभा नभूना गाउॉ कामिक्रभ कामिसभऩादन गनि प्रस्ताव ऩेश गरयएको। 

त्मसकामािरमफाटधभधत ……………/… …/…… भा प्रकाम्शत सूचना अनसुाय मस…………… 

…………………………................................. सहकायी/सॊघ/सॊस्थारेप्रदेशसयकायकोववत्तीमसहमोगभा…………… ……… 

……………………… ……………………….. ………… ……………………………… ………… नभूना गाउॉ कामिक्रभ सञ्चारन गने 
गयीधभधत……………/………/…… को साधायण सबा / सॊचारक सधभधतरे गयेको धनणिम फभोम्जभसूचनाभातोवकएका 
कागजात सॊरग्न याखी अनसूुची —३ वभोम्जभको वववयण खरुाई मो दयखास्त ऩेश गरयएको छ ।  

सहकायी नभूना गाउॉ (स्थाऩना, सञ्चारन य ब्मवस्थाऩन) ववधध, २०७७ को शति, वन्त्देजहरु ऩारना 
गनि मो सॊघ/सॊस्था भन्त्जयु गदिछ । 

बवदीम 

                                                ……………………………. 

अध्मऺ् 
नाभ,थय् 
सॊस्थाको नाभ य ठेगाना् 
सॊस्थाको छाऩ् 
सभऩकि  नभवय् 
धभधत् 
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अनसूुची —३ 
कामिक्रभको वववयण 

(दपा ५ को उऩदपा (5) सॉग सभफम्न्त्धत) 
 

१) सॊघ/सॊस्थाको नाभ् 

ठेगाना् 
म्जल्रा् 
न.ऩा./गा.ऩा् 
वडा नॊ.: 
गाउॊटोर् 

२)दताि नभवय य धभधत् 
३)कामिक्रभको नाभ् 
४)कामिक्रभ सञ्चारन गरयने स्थर् 

म्जल्रा् 
न.ऩा. /गा.ऩा् 
वडा नॊ.: 
गाउॉ टोर् 

५)कामिक्रभ प्रायभब हनुे धभधत् 
६)कामिक्रभ सभऩन्न हनुे धभधत् 
७)प्रस्ताववत कामिक्रभको कुर रागत रु....................... 
७.१) स्थीय ऩूॊजी आवश्मकता रु................................. 

क) भेधसनयी उऩकयण रु..................... 
ख) जग्गा रु...................................... 
ग) बवन रु.......................... 
घ) ऩशऩुॊऺी खयीद रु.................................... 
ङ) अन्त्म (खरुाउने) रु............................ 

७.२) कामिशीर ऩूॊजी आवश्मकता रु........................................... 
८)सॊस्थारे वेहोने रागत प्रधतशत् (क) यकभ रु...................(ख) रागत प्रधतशत......... 
९) सॊस्थाको रागत वेहोने श्रोत्.................... 

(क) शेमय यकभवाट रु....................... 
  (ख) जगेडा कोषवाट रु............................. 
  (ग) अन्त्म रु...................................... 
१०)नेऩार सयकाय वा प्रदेश सयकायको अन्त्म धनकामवाट ववत्तीम सहमोग प्राप्त गयेको वा प्राप्त गनि 
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आवेदन ददएको बए खरुाउने् …………................................................................ 
११. सदस्म सहबाधगताको अवस्था् 

 

 

 

 

 

१२. सॊस्थाको व्मवसामीक सेवाभा सदस्म केम्न्त्रमता् 

वववयण 
 

हारको अवस्था 
-ऩधछल्रो आ.फ.) 

कामिक्रभ 
सञ्चारनबएऩधछहनुेअवस्था 

रु हजायभा प्रधतशत रु हजायभा प्रधतशत 

 

 

 

उत्ऩाददत वस्तकुो 
खरयद 

सदस्मको 
उत्ऩादन 

    

गैय सदस्मको 
उत्ऩादन 

    

जभभा     

उत्ऩादन साभाग्री य 
उऩबोग्म वस्तकुो 

ववक्री 

सदस्मराई 
    

गैय 
सदस्मराई 

    

जभभा     

 

१३.योजगायीको अवस्था् 

 

 

वधगिकयण 

सहबाधगता 
साधायण सदस्मता सॊचारक सधभधतभा आमोजनाफाट प्रत्मऺ 

राबाम्न्त्वत हनुेभा 
कैवपमत 

सॊख्मा प्रधतशत सॊख्मा प्रधतशत सॊख्मा प्रधतशत 
 

भवहरा        

एकर भवहरा2 
एकर ऩरुुष 

       

अऩाङ्ग         

दधरत सभदुाम 
       

वऩछधडएका अल्ऩ 
सॊख्मक जनजाधत 

       

अन्त्म 
       

जभभा        
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स्वयोजगायी 
हारको अवस्था कामिक्रभसञ्चारन बएऩधछ हनुे अवस्था 

 

सदस्म 
सॊख्मा 

गैय 
सदस्म 
सॊख्मा 

जभभा सदस्मको 
प्रधतशत 

सदस्म 
सॊख्मा 

गैय सदस्म 
सॊख्मा 

जभभा सदस्मको 
प्रधतशत 

प्रत्मऺम् ऩूणि (वषिभा 
२,०८० घण्टा काभ 
ऩाउने बए १ जना 
भानी सॊख्मा 
जनाउने) 

        

अप्रत्मऺ 
       

जभभाf        

 

१४.कामिक्रभसॉग सभवम्न्त्धत बौधतक ऩूवािधाय तथा उत्ऩादन सभवन्त्धी वववयण् 
१४.१ कामिक्रभ स्थरभा ऩूवािधायको म्स्थधत(√ म्चन्त्ह रगाउनहुोस) 

(क) ववजरुी  

(ख) टेधरपोन  

(ग) इन्त्टयनेट  

(घ) धसॊचाई    

(ङ) ऩक्की सडक  

(च) कम्च्च सडक  

१४.२ व्मवसामको राधग बवन टहया सेड गोठको म्स्थधत (√म्चन्त्ह रगाउनहुोस ) 

आफ्नै स्वाधभत्वभा धनभािण बएको  

आफ्नै स्वाधभत्वभा धनभािणाधधन  

१४.३ कामािरमको बौधतक म्स्थधत् 

आफ्नै बवन    

बाडाको घय    

१४.४सॊस्थागत सशुासनको म्स्थधत् 

सॊचारक सधभधतको फैठक धनमधभत छ छैन 

वावषिक साधायण सबा धनमधभत छ छैन 

रेखा ऩयीऺण धनमधभत छ छैन 
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सॊघहरुभा आवि छ छैन 

कामि सॊचारन धनमभावरी छ छैन 

 छ बने कधत वटा्…………. 

कामिक्रभको सभबाव्मता अध्ममन छछैन 

बएको बए व्मफसामको वावषिक भनुापा दय्………… 

१४.५ उत्ऩाददत वस्तकुो वजाय सभबावना् 

अन्त्तयावरिम वजायको ऩहुॉच बएको नबएको 

यावरम वजायको ऩहुॉच बएकोनबएको 

स्थानीम वजायको ऩहुॉच बएकोनबएको   

१४.६ साभवुहक व्मफस्थाऩनभा सॊचारन 

(क) हनुे नहनुे  

(ख) हनुे बए साभवुहक रुऩभा कसयी सॊचारन गरयने हो खरुाउने् 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..…………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

१४.७ प्रववधधभा नवप्रवतिन (उत्ऩादकत्व वढाउने गयी प्रमोगभा यहेको उत्ऩादन ववधधभा स्थानीम रुऩभा 
गरयएको सकायात्भक ऩरयवितन वा स्थानीम सभस्मा सभाधान गने गयी आधधुनक प्रववधधको धसजिनात्भक 
अवरभवन् 

क) हनुे नहनुे  

 ख) हनुे बए के कसयी हनुे हो, खरुाउने् 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

भूल्म शृ्रङ्खराभा भाधथल्रो वक्रमाकराऩ् 
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(क) होहोइन 

 (ख) हो बने व्महोया खरुाउने 
………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

१४.८वातावयणीम सयोकाय (प्राकृधतक श्रोतको जगेना, जैववक ववववधताभा वढोत्तयी, स्थानीम जातको यैथान े
वारीको सॊयऺण, प्राङ्गारयक खेतीऩाती,प्रदूषणको योकथाभ) रगामतभा ऩने प्रबाव् 

 (क)सकायात्भक प्रबाव् हनुेनहनुे 

 हनुे बए के कस्तो हनुे हो, खरुाउने् 
 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

ख) नकायात्भक प्रबाव् हनुे नहनुे 

 हनुे बए के कस्तो हनुे हो, खरुाउने् 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

अन्त्म कुनै कुया बए खरुाउने्  
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

अध्मऺको हस्ताऺय 

……………………………………… 

नाभ,थय् 
सॊस्थाको नाभ, ठेगाना् 

सॊस्थाको छाऩ् 
 सभऩकि  नभवय् 
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अनसूुची- ४ 
प्रायम्भबक जाॉच सूची 

(दपा ५ को उऩदपा (6) सॉग सभफम्न्त्धत) 
 

१. सूचनाको भमाद धबर दयखास्त दताि बएकोनबएको 

२. सूचनाभा तोवकएका सवै कागजात सॊरग्न बएको नबएको  

३. ऩधछल्रो वावषिक साधायण सबा सभमभै गयेको   नगयेको  

४. ऩधछल्रो सॊचारक सधभधतको धनवािचन सभमभै गयेको  नगयेको  

५. ऩधछल्रा वावषिक रेखाऩयीऺण सभमभै गयाएको नगयाएको  

६. मस अम्घ अनदुान प्राप्त गयेको बए सदऩुमोग गयेको नगयेको  

७. कामिऺ ेर बन्त्दा वावहय गई कायोवाय सॊचारन गयेको  नगयेको  

८. सॊस्था सॊचारनभा आएको कभतीभा २ आधथिक वषि ऩूया बएकोनबएको  

९. वीउ ऩूॊजी सभफन्त्धी कामिक्रभको हकभा प्रायम्भबक साधायण सबा सभऩन्न बएको  नबएको 

१०. कय चिुा प्रभाण ऩर बएको  नबएको  

११. ऩूॉजीगत कामिक्रभको हकभा वचत तथा ऋणको भखु्म कायोवाय गयेको  नगयेको  

१२. रेखा सधभधतको वावषिक प्रधतफेदन ऩेश बए  नबएको  

रिव्म् 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

जाॉच गने कभिचायी्    प्रभाम्णत गने कभिचायी 
नाभ थय्       नाभ थय् 
दस्तखत्       दस्तखत् 
ऩद्        ऩद् 
धभधत्        धभधत् 
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अनसूुची -५ 

प्रस्ताव भूल्माङ्कनका आधायहरु 

(दपा ५ को उऩदपा (8) सॉग सभफम्न्त्धत) 
 

धस.न. आधाय अङ्क 

 

ऩूणािङ्क 

 

१ कामिक्रभको सदस्म केम्न्त्रमता (उत्ऩादनभूरक सॊस्थाभा सदस्मवाट 
खरयद,उऩबोिा सॊस्थाभा सदस्महरुराई ववक्री य योजगायीभूरक 
सॊस्थाभा सदस्मराई योजगायी 

 २० 

१.१ हारको अवस्था १० 
 

(क) 
१०० प्रधतशत १० 

 

(ख) ७५ वा वढी ८ 
 

(ग) ५० वा वढी ६ 
 

(घ) २५ वा वढी ४ 
 

(ङ) २५ बन्त्दा कभ २ 
 

१.२ कामिक्रभको प्रऺेवऩत अवस्था १० 
 

(क) १०० प्रधतशत १० 
 

(ख) ७५ वा फढी ८ 
 

(ग) ५० वा फढी ६ 
 

(घ) २५ वा फढी ४ 
 

(ङ) २५ बन्त्दा कभ २ 
 

२ कामिक्रभफाट धसजिना हनुे योजगायी (प्रधत राख रगानीभा ऩूणि योजगायी 
सॊख्मा) 

 १५ 

(क) ५ जना वा वढी १५ 
 

(ख) ४ जना १२ 
 

(ग) ३ जना ९ 
 

(घ) २ जना ६ 
 

(ङ) १ जना वा कभ ३ 
 

३ सीभान्त्तकृत सभदुामको सहबाधगता  १५ 

३.१ सदस्मभा सहबाधगता ५ 
 

(क) 
शत प्रधतशत ५ 

 

(ख) ५१ प्रधतशत बन्त्दा कभ ४ 
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(ग) ३३ प्रधतशत बन्त्दा वढी ३ 
 

(घ) ३३ प्रधतशत बन्त्दा कभ २ 
 

(ङ) नबएको २ 
 

३.२ सॊचारक सधभधतभा सहबाधगता ५ 
 

(क)  शत प्रधतशत ५ 
 

(ख) ५१ प्रधतशत बन्त्दा कभ ४ 
 

(ग) ३३ प्रधतशत बन्त्दा वढी ३ 
 

(घ) ३३ प्रधतशत बन्त्दा कभ २ 
 

(ङ) नबएको १ 
 

३.३ कामिक्रभको राब धरनभा सहबाधगता ५ 
 

(क)  शत प्रधतशत ५ 
 

(ख) ५१ प्रधतशत बन्त्दा कभ ४ 
 

(ग) ३३ प्रधतशत बन्त्दा वढी ३ 
 

(घ) ३३ प्रधतशत बन्त्दा कभ २ 
 

(ङ) नबएको १ 
 

४ भवहरा सहबाधगता 
  

 १५ 

४.१ सदस्मभा सहबाधगता ५ 
 

(क)  शत प्रधतशत ५ 
 

(ख) ५१ प्रधतशत बन्त्दा कभ ४ 
 

(ग) ३३ प्रधतशत बन्त्दा वढी ३ 
 

(घ) ३३ प्रधतशत बन्त्दा कभ २ 
 

(ङ) नबएको १ 
 

४.२ सॊचारक सधभधतभा सहबाधगता ५ 
 

(क)   शत प्रधतशत ५ 
 

(ख) ५१ प्रधतशत बन्त्दा कभ ४ 
 

(ग) ३३ प्रधतशत बन्त्दा वढी ३ 
 

(घ) ३३ प्रधतशत बन्त्दा कभ २ 
 

(ङ) नबएको १ 
 

४.३ कामिक्रको राब धरनभा सहबाधगता ५ 
 

(क)  शत प्रधतशत ५ 
 

(ख) ५१ प्रधतशत बन्त्दा कभ ४ 
 

(ग) ३३ प्रधतशत बन्त्दा वढी ३ 
 

(घ) ३३ प्रधतशत बन्त्दा कभ २ 
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(ङ) नबएको १ 
 

५ बौगोधरक अवस्था  १० 

(क) गाउॉऩाधरका १०  

(ख) नगयऩाधरका ८  

६ धसजिनात्भकता  २५ 

(क) साभूवहक व्मवस्थाऩनभा सञ्चारन ५  
(ख) बैयहेको प्रववधधभा नवप्रवतिन ५  
(ग) भूल्म शृ्रङ्खराभा भाधथल्रो वक्रमाकराऩ ५  
(घ) वातावयणीम सयोकायको सभफोधन ५  
(ङ) उत्ऩादनको वैदेम्शक फजायीकयण ५  
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अनसूुची-6 

सभझौता-ऩर 

(दपा ५ को उऩदपा (9) सॉग सभफम्न्त्धत) 
 

श्री बधूभ व्मवस्था, कृवष तथा सहकायी भन्त्रारम, प्रदेश नॊ. 5 भापि त सञ्चारन गरयन ेआ.व.........को वावषिक 
स्वीकृत  कामिक्रभ फभोम्जभ सहकायी नभूना गाउॉ कामिक्रभ सञ्चारन गनि बधूभ व्मवस्था, कृवष तथा सहकायी 
भन्त्रारम, प्रदेश नॊ. 5(मस ऩधछ ऩवहरो ऩऺ बधनन)े ................................................(मस ऩधछ दोस्रो 
ऩऺ बधनन)े फीच तऩधसरका सतिहरुको अधधनभा यही  कामिक्रभ सभऩन्न गनि धभधत ..................... भा 
सभझौता गयी धरमौं ददमौं । 

१. कामिक्रभ सॊचारन गरयने स्थान: ................   

२. सभझौता राग ुहनुे धभधत : सभझौता बएको धभधत देम्ख राग ुहनुेछ ।  

३. कामि आयभब धभधत : सभझौता बएको धभधतरे ७ ददनधबर कामि आयभब गयी दोश्रो ऩऺरे ऩवहरो 
ऩऺराई जानकायी ददन ु ऩनेछ । कामिप्रगधतको प्रधतवेदन भाधसक रुऩभा ऩवहरो ऩऺराई ऩेश 
गनुिऩनेछ । 

४. कामि सभऩन्न धभधत: ................. सभभ । मदद तोवकएको सभमभा कामि सभऩन्न नबइ चार ु
आधथिक फषिधबर बिुानी हनु नसकेभा ऩवहरो ऩऺ जवापदेही हनुे छैन । 

५. मस कामिक्रभ सञ्चारनको कूर रागत रु .......................भध्मे भन्त्रारमरे रु 
........................... मसैसाथ सॊरग्न रगानी साझेदायी वववयणको भन्त्रारमको अनदुान भहरभा 
उल्रेम्खत म्शषिकहरुभा उल्रेख बए फभोम्जभ उऩरब्ध गयाउने छ ।  

६. सॊस्थारे ऩेश गयेको ब्मवसावमक मोजना तथा कामिमोजना सभझ  ैाताको अधबन्न अॊग हनुेछ य कामिक्रभ 
कामािन्त्वमनका राधग तमाय गरयएको वक्रमाकराऩ सवहतको कामिमोजना वभोम्जभ कामि गनुि ऩनेछ ।  

७. अनदुान यकभफाट कामिक्रभसॉग सभवम्न्त्धत मन्त्र उऩकयण खरयद तथा ऩूवािधाय धनभािण गदाि 
भन्त्रारमसॉग सभन्त्वम गयी  प्रचधरत काननु फभोम्जभ गनुि ऩनेछ ।  

८.  सॊस्थारे भन्त्रारमफाट खवटएको प्राववधधकराई प्राववधधक अनगुभनभा सहमोग गनुि ऩनेछ य 
प्राववधधकरे ददएको धनदेशन ऩारना गनुि ऩनेछ। 

९. कामिक्रभ सञ्चारनका राधग प्रथभ ऩऺरे दोस्रो ऩऺराई कामि सभऩन्न ऩश्चात अनगुभन तथा 
आवस्मक जाॉचफझु गयी अनगुभन तथा प्राववधधक टोरीको धसपारयस2प्रधतवेदन फभोम्जभ सभझैाता 
फभोम्जभको यकभ एकाउन्त्ट ऩेमी चेक भापि त बिुानी गनेछ ।  

१०. दोस्रो ऩऺरे कम्भतभा कामिमोजना अनसुाय न्त्मूनतभ 50 प्रधतशत काभ सभऩन्न बएऩधछ ऩवहरो 
वकस्ता बिुानी भाग गनि सक्नेछ। यकभ बिुानी गने सभफन्त्धभा भूल्माङ्कनका राधग रागत 
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अनसुायको धफर सवहत कामि सभऩन्न प्रधतवेदन तमाय गयी दोस्रो ऩऺरे प्रथभ ऩऺसॉग अनयुोध गनुि 
ऩनेछ य प्रथभ ऩऺरे सभऩूणि प्रधतवेदन तथा धफरहरु प्राप्त बएऩधछ बिुानीको आवश्मक व्मवस्था 
धभराउनेछ। 

११. कामिक्रभ सरुु बए ऩश्चात उि कामिक्रभको सभऩणुि स्माहाय सभबायको म्जभभेवायी दोस्रो ऩऺरे धरन ु
ऩनेछ। 

१२. मस सभझौता फभोम्जभ अनदुान प्राप्त गयी कामिक्रभ सञ्चारन गने धसरधसराभा कुनै दघुिटना वा 
बववतव्म हनु गई जनधनको ऺधत बएको खण्डभा सो घटनाको ऩूणि म्जभभेवायी दोस्रो ऩऺरे धरन ु
ऩनेछ।  

१३. सभझौता भतुाववकका कामि नबएभा वा उऩरब्ध श्रोतको दरुुऩमोग बएको ऩाइएभा प्रथभ ऩऺरे 
जनुसकैु सभमभा एकतवपि  रुऩभा सभझौता बङ्ग गयी दोस्रो ऩऺफाट दरुुऩमोग बए फयाफयको यकभ 
सयकायी फाॉकी सयह असरु उऩय गयी आवश्मक कायफाही अगाडी फढाउने छ। 

१४. प्रथभ ऩऺका तपि फाट कुनै ऩधन सभमभा हनुे कामिक्रभको धनयीऺण य अनगुभन कामिभा  सहमोग 
गनुि दोस्रो ऩऺको दावमत्व हनुेछ। 

१५. सभझैाताभा उल्रेख नबएका कुयाहरु प्रचधरत काननु एवॊ म्स्वकृत कामिववधध फभोम्जभ हनुेछ ।  

 

..........................      ............................ 

प्रथभ ऩऺका तपि फाट      दोस्रो ऩऺका तपि फाट  

नाभ्        नाभ् 

ऩद्        ऩद् 

साऺीहरु       साऺीहरु 

 

धभधत् 20........सार...............भवहना...........गते ...........योज शबुभ।् 

 


